
พฒันางาน
ประจาํอยา่งไร

ใหมี้ความสุข
แพทย์หญิงนนัทา อว่มกลุ

การประชมุเชิงปฏิบติัการการพฒันาศกัยภาพนกัจดัการความรู้ กรมอนามยั (R2R)
21-22 กมุภาพนัธ์ 2565 ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชัGน กทม และประชมุทางไกล



วตัถุประสงคที์/ผูจ้ดัแจง้มา

๑.นําผลงานวิจยั (R2R)ไปปรับใช้ในงานประจํา

๒.นําผลงานวิจยั (R2R) ไปใช้ในเชิงนโยบาย เพื<อพฒันาองค์กร/
หนว่ยงานอยา่งตอ่เนื<องและมีประสทิธิภาพตามนโยบาย ๒ เร่ง 
๓ ยก

๓.นําผลงานวิจยั (R2R) ไปใช้เพื<อประเมินการเลื<อนระดบัทาง
วิชาการ

๔.นําผลงานวิจยั (R2R) ไปสูง่านวิจยัในระดบัสงูขึ Sน



ความสุข ๕ ชั+น

โดย พระพรหมคุณากรณ์ 

ความสขุจากการเสพ

วตัถุ

ความสขุจากเจริญ

คณุธรรม เชน่ มีเมตตา

กรุณา

ความสขุจากการ

ดําเนินชีวิตถกูต้อง

สอดคล้องกบัความ

เป็นจริง

ความสขุจาก

ความสามารถปรุงแตง่

ความสขุเหนือการปรุง

แตง่ อยูด้่วยปัญญา

รู้เทา่ทนั

ทีGมา: http//www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1474



ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง

vพระพทุธเจ้าทรงสอนไว้วา่สภาพจิต ๕ อยา่งนี 9ควรปรุงแตง่ให้มีในใจอยู่
เสมอ

v ๑. ปราโมทย์ ความร่าเริงเบกิบานใจ

v ๒.ปิติ ความอิHมใจ

v ๓.ปัสสทัธิ ความสงบเยน็ ผอ่นคลายกายใจ ไมเ่ครียด

v ๔.ความสขุ ความโปร่งใจโลง่ใจ สะดวกใจ ไมมี่อะไรมาบีบคั 9น

v ๕. สมาธิ ภาวะจิตอยูก่บัสิHงทีHต้องการ ไมมี่อะไรมารบกวน สงบใจตั 9งมัHน
ทีGมา: http//www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1474



ความสุขมีกี/แบบ

สขุภายใน สขุภายนอก สขุข้างหน้า

ทีGมา: พระพรหมคณุากรณ์



เป้าหมาย/ทิศทางของคุณเพื@อร่วมขบัเคลื@อนสู่ HPO

กรมอนามัย

ทําไมต้องมีกรมอนามยั

ความสามารถและผลงาน

ต้องการเป็น HPO

ผู้เข้าร่วมประชุม

ทําไมต้องมีเรา/ฉนั

ความสามารถและผลงานของเรา/ฉนั

สิHงทีHเรา/ฉนัปรารถนาจะเป็น

ทําไมต้องมีเรา/ฉนั

ความสามารถและผลงานของเรา/ฉนั

สิHงทีHเรา/ฉนัปรารถนาจะเป็น

High Performance Organization (HPO)



ทีGมา: สํานกังานกพร



Source: HPO Center



R2R  Routine to Research
พฒันางานประจาํสู่งานวจิยั

• โจทย์วิจยัมาจากงานประจํา เป็นการพฒันางานประจํา หรือ 
แก้ปัญหางานประจํา

•ผู้ วิจยั คือ ผู้ ทํางานประจํานั 9น

•ผลลพัธ์วดัทีHผู้ รับบริการจากงานประจํานั 9น

•ประโยชน์ของงานวิจยั ต้องนําไปสูก่ารเปลีHยนแปลงการ
ให้บริการ หรือวิธีการทํางานประจํานั 9น



จุดเริ/มตน้ R2R
•คดิวา่มีวิธีทําให้งานได้ผลดีกวา่ปัจจบุนั

•ผลลพัธ์ของงานยงัไมไ่ด้ตามที<คาดหวงั

•สงัเกตเหน็ปัญหา

•พบข้อผิดพลาด

•เกิดเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์



Continuous Quality Improvement  

Design

Action

Improve

DALI
(PDSA)

Learning

Design

Action

Improve

DALI
(PDSA)

Learning

Design

Action

Improve

DALI
(PDSA)

Learning

Gap

trend

Goal

Reality

- Review of incidences

- Tracing

- Root cause analysis

- Improvement plan

ทีGมา: สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)





ทีGมา: อนวุฒัน์ ศภุชติุกลุ



นาํผลงานวจิยั (R2R)ไปปรับใชใ้นงานประจาํ

ตวัอยา่งการนํา R2R ไปใช้

เพื6อลดความเสี6ยง เพิ6มความ

ปลอดภยั และหรือคณุภาพงาน

แลกเปลี6ยนประสบการณ์ สรุป



If we want more evidence-based practice, we need 
more practice-based evidence

Source: lgreen.net
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เร่งสบืสานโครงการในพระบรมวงศานวุงศ์

เร่งรัดขบัเคลื9อนนโยบายสาํคญัรัฐบาล

ยกระดบัความรอบรู้และสง่เสริมสขุภาพทกุกลุม่วยั

ยกระดบัเมืองที9เป็นมิตรตอ่สขุภาพ

ยกระดบัสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู



นาํผลงานวจิยั
(R2R) ไปใชใ้นเชิง
นโยบาย เพื6อพฒันา
องคก์ร/หน่วยงาน

อยา่งต่อเนื6องและมี
ประสิทธิภาพตาม

นโยบาย ๒ เร่ง ๓ ยก

•ผลงานวิจยั R2R อาจมีหลกัฐานทางวิชาการทีH
ไมเ่พียงพอตอ่การกําหนดนโยบาย

•ผลงานวิจยั R2R บางชิ 9นงานนําไปพฒันางาน/
องค์กรได้ แตบ่างชิ 9นงานจะเป็นจดุเริHมต้น
สาํหรับการวิจยัเตม็รูปแบบทีHนําไปสูก่ารพฒันา
งาน/องค์กร และการพฒันานโยบายหรือแนว
ปฏิบติั



นาํผลงานวจิยั 
(R2R) ไปใช้
เพื/อประเมินการ
เลื/อนระดบัทาง

วชิาการ

ผลงานที(แสดงความรอบรู้ในสิ(งที(ศกึษา วิธีศกึษา การวิเคราะห์แปล

ผล และการสงัเคราะห์ 

ผลงานได้องค์ความรู้และหรือวิธีการในด้านตา่งๆ ที(ดีกวา่เดมิและ

นําไปใช้ประโยชน์ได้

สาํหรับการเลื(อนระดบัตําแหนง่ทางวิชาการที(ต้องแสดงความ

เชี(ยวชาญสงู ผลงานวิจยั R2R อาจมีคณุภาพทางวิชาการไม่

เพียงพอ ต้องดําเนินการตามเงื(อนไขของแตล่ะตําแหนง่และระดบั 



Source: lgreen.net



Source: lgreen.net



นาํผลงานวจิยั (R2R) ไปสู่งานวจิยัในระดบัสูงขึ8น
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